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Dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Hà Tĩnh 

giai đoạn 2023-2030 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Hà Tĩnh giai 

đoạn 2023-2030, với nội dung như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH 

1. Cơ sở pháp lý  

- Điểm a khoản 1 Điều 40 Luật Thanh niên năm 2020 quy định: “Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm 

ban hành Nghị quyết về phát triển thanh niên tại địa phương để thực hiện chính 
sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh  niên”. 

- Điểm c khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai 

đoạn 2021-2030 quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh“Xây dựng, trình Hội đồng nhân 

dân cùng cấp ban hành Nghị quyết phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030  
phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. 

- Điểm b khoản 2 mục II Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh 

niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 1113/QĐ-

BNV ngày 17/10/2021 của Bộ Nội vụ quy định: “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành Nghị quyết về 
phát triển thanh niên theo quy định tại Điều 40 Luật Thanh niên năm 2020”. 

2. Yêu cầu của thực tiễn 

- Theo số liệu thống kê, đến thời điểm hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh có hơn 

250.000 thanh niên, chiếm 19,15% dân số toàn tỉnh.  

- Những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan trong hệ 

thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và toàn xã hội ngày càng quan tâm, tạo điều kiện 

chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện. 

Các thế hệ thanh niên Hà Tĩnh vẫn giữ vững và phát huy tốt truyền thống yêu 

nước, lòng tự hào dân tộc; vững vàng về bản lĩnh, tự tin, năng động, sáng tạo; 

tích cực, chủ động trong học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu phát 

triển và hội nhập quốc tế của đất nước.  

- Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, kỹ thuật, sự bùng 

nổ của công nghệ thông tin, mạng xã hội trong kỷ nguyên số, thanh niên hiện đang 

đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch luôn tìm 

cách sử dụng mọi âm mưu, thủ đoạn nhằm kích động, lợi dụng, lôi kéo thanh niên 
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xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng; những thông tin giả mạo, xuyên tạc, không 

được kiểm chứng ngày càng xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. 

- Trong công tác quản lý nhà nước, vẫn còn một số địa phương, cơ quan, 

đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác thanh niên, thậm chí có nơi còn xem 

đây là nhiệm vụ của tổ chức Đoàn; chưa quan tâm đúng mức đối với công tác 

thanh niên. 

Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Hà Tĩnh 

giai đoạn 2023-2030 là cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp với quy 

định của pháp luật.  

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT  

1. Mục đích: Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để 

tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 

24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.  

2. Quan điểm: Đảm bảo cơ sở sở pháp lý, phù hợp thực tiễn. Phát triển 

thanh niên Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2030 phù hợp với xu thế thời đại, trên cơ sở kế 

thừa, phát huy giá trị, những kết quả đã đạt được giai đoạn 2011-2022. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan và địa phương xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và các hồ sơ 

liên quan, lấy ý kiến góp ý, tổng hợp, tiếp thu. Trên cơ sở đề nghị của Sở Nội vụ tại 

Văn bản số 2168/XDCQ&TCBC ngày 11/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban 

hành Văn bản số 6493/UBND-VX2 ngày 14/11/2022 lấy ý kiến Ủy viên UBND 

tỉnh góp ý dự thao Tờ trình, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh; sau khi thống nhất 

trong UBND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Tờ trình số 447/TT-UBND ngày 

22/11/2022 trình HĐND tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết về phát triển thanh 

niên tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2030. 

2. Căn cứ kết quả cuộc làm việc của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh với 

Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan vào ngày 15/11/2022 và ý kiến của Sở Tư 

pháp tại Văn bản số 1156/STP-XDKT&TDTHPL ngày 25/11/2022, Sở Nội vụ đã 

thiếp thu, hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị quyết và có Văn bản số 2337/SNV-

XDCQ&TCBC ngày 03/12/2022 về việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh dự thảo (lần 2) Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn 2023-2030.   

3. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục lấy ý kiến của Ủy viên UBND tỉnh; tổng 

hợp, hoàn thiện, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về phát triển 

thanh niên tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2030 theo đúng quy trình, quy định. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI  DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT  

1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Chương, 12 Điều. 

2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết 

- Chương I. Quan điểm, mục tiêu (gồm Điều 1 và Điều 2) nêu quan điểm 

chung và các mục tiêu cụ thể. 

- Chương II. Nhiệm vụ, giải pháp (từ Điều 3 đến Điều 11) nêu các giải pháp 

cụ thể để thực hiện mục tiêu. 



3 

 

 

- Chương III. Triển khai thực hiện (Điều 12. Tổ chức thực hiện). 

(có dự thảo Nghị quyết kèm theo). 

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn 2023-2030; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh xem xét, quyết định. 

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 447/TT-UBND ngày 22/11/2022 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, VX2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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